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НОВИЯТ БЮДЖЕТ НА 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА – 
ГАРАНЦИЯ ЗА НОВИ ПРОМЕНИ

16 500 000 лв. Това е сумата, с 
която община Стралджа ще раз-
полага през 2021 г., за да изпълни 
целите и намеренията си за нови 
промени. Общинските съветници 
гласуваха най-важния финансов 
документ, определен като „балан-
сиран, изпълним и съобразно с 
принципите на управление“, „доку-
мент на който се гради проспери-
тета и единството“,  с единодушие 
и с увереността, че помагат за по-
доброто бъдеще на града и селата. 

Доброто финансово състояние 
на общината от миналата година,   
потвърдено от преходния остатък 
в размер на 3 500 000 лв., дава 
самочувствие на кмета Атанас 
Киров и на финансистите, които 
предлагат справедливо  и разумно 
разпределение на разходите.

С обещание за ефективна и 
прозрачна дейност г-н Киров по-
твърди, че предстоят още много 
промени в града и общината.

На февруарското заседание 
на ОбС Атанас Киров, кмет 
на Община Стралджа,  по-

иска съветниците да допуснат про-
мяна на отреждане „За складови и 
производствени функции“ по ОУП, 
която да стане „Специализирана 
високотехнологична производстве-
на устройствена зона и производ-
ство на зелена енергия“.

С проекта на това изменение ще 
се регламентират и допустимите 
производства на територията на 
общината.

Мотивите за искането  на г-н 
Киров са във връзка с постъпило 
предложение на Инициативен 
комитет и подписка на граждани, 
които определят промяната като 
„целесъобразна и наложителна“, 

имайки предвид трагедията от 
2012г. когато в база „Стралджа Ма-
раш“ възникна взрив в следствие 
на който загинаха трима работници  
и осем бяха ранени.

Жителите на Стралджа и окол-
ните села Лозенец, Воденичане, 
Атолово са притеснени от непрес-
танните опити на собственика на 
злополучната база да възстанови 
дейността си по съхранение на 
боеприпаси и взривни вещества. В 
своята подписка те за пореден път 
напомнят близостта на тази опасна 
база до Газокомпресорна станция, 
трасе на централен газопровод, 
водохранилище, главен път от 
първи клас, което допълнително 
усложнява нещата и повишава 
рисковете за населението. „Хората 

не желаят повече на територията 
на общината да съществува тази 
база и са твърдо решени да от-
стояват с всички средства своите 
и на държавата интереси.“ се 
казва в писмото до кмета на ИК с 
председател Милен Стамов, кмет 
на Зимница и членове кметовете 
на селата Воденичане и Атолово 
Милен Ангелов и Стоян Стоянов, 
Койка Тодорова като представител 
на Лозенец и Гроздан Иванов зам.
кмет на общината.

ОбС, кметът Атанас Киров и 
общинска администрация считат, 
че такова искане е допустимо и 
законосъобразно и ще работят 
активно за утвърждаване на базата 
като безопасна за населението и 
района.

за безопасна база „стралджа мараш“
ПРОМЯНА НА ОУП УТВЪРДИХА СЪВЕТНИЦИТЕ

ПОЧИТ КЪМ ОПЪЛЧЕНЕЦА

забравен!“, каза Гроздан Иванов, 
зам.кмет на общината.

Благодарности за доброто дело 
към Атанас Киров, кмет на общи-
ната, към Кирил Киров, Георги 
Георгиев и всички помогнали за 
реализирането на тази родолюбива 
идея.

По иници -
атива  на 
общината 

в навечерието на 
Трети март, Нацио-
налният празник на 
България,  гробът 
на единствения  из-
вестен опълченец 
и герой от боевете 
при Шипка страл-
джанец Захария 
Господинов беше 
почистен основ-
но. С издигане на 
българското зна-
ме и Самарската 
светиня местните 
родолюбци отда-
доха чест на героя, 
изразиха почит и 
признателност към 
делото му.    

Захария Госпо-
динов  е роден в 
Сливен, но живее и 
умира в Стралджа. 
Дълго време гробът 
му беше забравен. 
С встъпването на 
новото общинско 
управление паметника беше изди-
рен, почистен и мястото облагоро-
дено, а днес дядо Захария получи 
уважението, което заслужава. „Воде-
ни от завета на Васил Левски: „Дела 
трябват, а не думи!“, ние изпълнихме 
своя дълг пред този наш герой. По-
клон пред теб, опълченецо! Не си 

Община Стралджа работи 
отдавна по въпроса за 
изграждането на пътния 

възел между Стралджа и Водени-
чане. Отчуждаването на имотите  
приключи,  проектът, който е на 
стойност около 1 млн лв., е одо-
брен.

С новото пътно отклонение, 
което предстои да  бъде изграде-
но между 298 и 299 километър на 
магистралата при  Воденичане, ще 
се постигнат няколко цели.  Ще се 
осигури удобство на пътуващите 
по АМ както от Стралджа към 
София и Бургас така и на всички 

на дневен ред изграждането на новия пътен възел на ам „тракия“

ОбС ДАДЕ СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С АПИ

с МПС идващи от посока Котел, 
ще се съкрати значително пътят 
от пристанище Бургас към Русе и 
Дунав мост. Транспортната връзка 
ще обслужва възлови обекти в ре-
гиона. Новата отбивка за магистра-
ла „Тракия“ ще облекчи  трафика в 
района на пътен възел „Зимница“.

Освен всичко това очаква се 
новата връзка да оживи  икономи-
чески района, тъй като там се пред-
вижда изграждането на тържище 
за местни земеделски производи-
тели. Предлаганите  екопродукти 
ще бъдат произведени от местните 
стопани. „Ние, жителите на нашата 

община, добре знаем какво пре-
димство е да  имаме тази нова при-
добивка. Тя ще стимулира земеде-
лието, ще се възползват стопани от 
Стралджа, Воденичане, Зимница 
а и на другите селища.“,подчерта 
Атанас Киров, кмет на общината, 
който потвърди, че в момента текат 
съгласувателните процедури със 
съответните инстанции.   

На своето февруарско заседание 
ОбС Стралджа  гласува предложе-
ното от кмета Атанас Киров реше-
ние за сключване на Споразумение 
за двустранно сътрудничество с 
Агенция пътна инфраструктура.

блиц интервю с иван митев, председател на обс – стралджа:

КОЛЕКТИВНО И ЕФЕКТИВНО РЕШАВАМЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩИНАТА
– Г-н Митев, каква е Вашата 

равносметка за работата на 
ОбС през изминалата 2020 
година?

– В условията на обявеното 
извънредно епидемиологично по-
ложение, предизвикано от панде-
мията от COVID-19 на територията 
на страната 2020г.,  работата на 
ОбС премина в малко по-различен 
режим. От м. март заседанията на 
ОбС се провеждаха при закрити 
врати, а 14-то и 15-то заседание 
през м. ноември и декември бяха 

проведени онлайн. Въпреки дина-
мичната среда, в която се наложи 
да работим, определено мога 
да кажа, че ОбС  успя да вземе 
своевременни и адекватни реше-
ния, необходими за нормалната 
работа на  общинската админи-
страция и развитието на Община 
Стралджа. Бяха приети планове, 
програми, стратегии, отчети. Бяха 
своевременно актуализирани 
общинските наредби. 

Продължава на стр.2

4   Изграждане на два нови центъра за Спешна медицинска помощ;

4   Създаване на Центрове от семеен тип за настаняване и обслужване на възрастни хора; 

4   Подобряване на здравните и социални услуги в малките населени места;

4   Разкриване на повече нови работни места за социални асистенти;

4   Саниране и на еднофамилните жилища.

4   Довършване на пътен възел “Воденичане”, при АМ “Тракия”;

4   Ремонт на главния път Стралджа-Лозенец;

4   Ремонт на пътя Недялско-Иречеково;

4   Изграждане на нова водопроводна система в град Стралджа; 

4   Подобряване водоснабдяването в малките населени места;

4   Привличане на инвестиции в земеделието и консервната промишленост.

ангажираме се за община Стралджа: 
За хората и 
моята любима 
община Стралджа
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ангажираме се да работим за:

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕКУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

4   Минималната заплата в края на мандата да бъде поне 1000 лв.; 

4   Средната заплата в края на периода - поне 2000 лв.;

4   Повишаване и ежегодна актуализация на пенсиите на над 2 млн. пенсионери; 
4   Освобождаване от такси на всички деца в предучилищна възраст; 
4   Продължаване на програмата за саниране. Домовете на над 120 000 български семейства 
 ще бъдат обновени;
4   Целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, както в градовете, така и в по-малките населени места; 
4   Построяване на над 500 км магистрали и скоростни пътища; 
4   Ремонтиране на по 1000 км пътища 1, 2 и 3 клас годишно; 
4   Приоритетни инвестиции в спортни игрища, физкултурни салони и училищни дворове; 
4   Целенасочено развитие на икономика на знанието и иновациите; 
4   Осигуряване финансиране за изграждане на стратегически индустриални паркове; 
4   Образованието и културата остават наш стратегически приоритет.

станислав говедаров
Мениджър. Общински съветник в ОбС 

Ямбол. Баскетболист, обявен от НБЛ за 
топреализатор на десетилетието. 

снежана делчева
Музикален педагог. Секретар на 

НЧ „Развитие – 1893“ Елхово.  
Общински съветник в ОбС Елхово.

Д-Р Дора йовчева
Личен лекар в община Стралджа, 

Общински съветник в ОбС Стралджа. 

Атанас христов
Педагог. Заместник директор в 

ОУ „Христо Смирненски“ Ямбол. 
Треньор в СК „Диос спорт“ Ямбол. 

павел додов
Икономист. Управител на бизнес в 

сферата на търговията и инвестициите. 

явор брънков
Икономист. Инспектор в ЦУ на  НАП. 

Автомобилен състезател. 

Димитър иванов
Икономист. Областен управител на 
област Ямбол. Депутат от 42-рото 

Народно събрание.

д-р ДИМИТЪР РУНКОВ
Съдов хирург, изпълнителен  директор 

на МБАЛ “Св. Пантелеймон” - Ямбол
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блиц интервю с иван митев, председател на обс – стралджа:

КУЛТУРНИЯТ КАЛЕНДАР ЗА 2021 
БЕЗ ЕМБЛЕМАТИЧНИ КОНКУРСИРОДОЛЮБИЕ, ПРИЗНАТЕЛНОСТ, ПАТРИОТИЗЪМ

ЕДИН МЛАД ПАЗИТЕЛ НА ТРАДИЦИИТЕ
КОЛЕКТИВНО И ЕФЕКТИВНО РЕШАВАМЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩИНАТА

МАЛКИ МАЙСТОРИ НА МАРТЕНИЧКИ С НАГРАДИ

СКРОМНИЯТ УЧИТЕЛ, ПОСВЕТИЛ 
ЖИВОТА СИ НА ДЕЦАТА

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

НАГрАдЕНИтЕ от КоНКурСА зА мултИмЕдИЕН ПроЕКт, рИСуНКА И ЕСЕ

Издадено  наказателно постановление № 20-0813-001882/02.11.2020г. на 
ОДМВР Ямбол, С-Р Пътна полиция Ямбол, срещу Живко Тодоров Желе-

зов от гр. Стралджа, за това, че лицето допуска закриване на регистрационния 
номер на управляваното от него МПС и не носи свидетелство за регистрация на 
МПС, за което е виновен и е нарушил чл.100, ал.4, т.1 от ЗДвП и  чл.100, ал.1, 
т.2 от ЗДвП, получава глоба, която е заменена с ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

Продължава от стр.1

Приетите решения за цитирания период 
са свързани с икономическото развитие и 
инвестициите, градоустройство и комуника-
ции, комунална дейност и екология, образо-
вание, социални дейности, здравеопазване 
и култура. 

Успешната работа на ОбС и неговите ко-
мисии се дължи на изключително добрите 
взаимоотношения с общинска администра-
ция. Редовното участие на кмета в заседани-
ята на ОбС, както и на неговите заместници, 
секретаря на общината, началник-отделите 
и експертите допринася за ефективното ре-
шаване проблемите в интерес на жителите 

Иван Митев е роден на 03.06.1958 
г. в гр. Ямбол. Средно образова-
ние е завършил в ТМТ гр. Сливен, 

специалност „Текстилни машини“. Ви-
сшето си образование е завършил през 
1982 г. в гр. Шумен – Висше народно воен-
но артилерийско училище, специалност 
„Електронно - изчислителна техника“. 
През 2000 г. във ВТУ „Св.Св. Кирил и Ме-
тодий“ е завършил специалност „Право“. 
Работил е като офицер в гр. Ямбол и гр. 
Сливен. Баща на две деца – син и дъщеря. 
Председател на ОбС-Стралджа  от 2019 г.

на община Стралджа.
В заключение мога да кажа, че през 

2020г. Общински съвет-Стралджа е бил 
последователен в целите и намеренията си 
да разреши не малка част от въпросите и 
проблемите на общината и нейните жители. 
Такава ще бъде  насоката за работа на ОбС 
и през 2021г.

– Каква е оценката Ви за работата 
на ОбС като екип, като активност,  
компетентност, инициативи, срещи с 
избирателите?

– Смело мога да кажа, че състава на 
Общинския съвет в своята работа се стре-
ми да оправдае очакванията на хората за 

своевременно решаване на наболелите 
проблеми. Общинските съветници със своя 
професионален опит и социална ангажира-
ност допринасят за намиране на добрите 
решения за  изпълнение на намеренията и 
плановете за развитие на общината. За по-
добра комуникативност с избирателите имах 
идея да провеждаме изнесени заседания 
на ОбС в различни селища на общината, 
но за съжаление пандемията осуети това 
намерение. Силно се надявам, че през тази 
година пандемията ще отшуми и ще започ-
нем нормална работа и срещи с хората от 
община Стралджа.

– На февруарското заседание с пълно 
единодушие беше прието предложение-
то на кмета Атанас Киров  за промяна 
в ОУП на базата на писмо от Инициа-
тивен комитет и гражданска подписка. 
Моля Ви за коментар, като човек запоз-
нат с всички подробности по работата 
на злополучната база „Стралджа - Ма-
раш“ и битката за преустановяване  тя 
да съществува като база за съхранение 
на боеприпаси и взривни вещества?

– Проблемът с базата за съхранение на 
взривни вещества, огнестрелни оръжия и 
боеприпаси „Стралджа - Мараш” същест-
вува от 05.06.2012 г., когато в нея загинаха 
нашите съграждани Николай Гочев, Енчо 

Кремъков и Станимир Киров, 8 души бяха 
ранени и бяха нанесени  материални щети 
на 164 жилищни и обществени сгради в с. 
Лозенец, и щети на държавата за милиони 
левове. 

Обществеността в региона с редица 
подписки и инициативи показа, че не желае 
повече тази база да съществува като база за 
съхранение на боеприпаси и взривни веще-
ства на територията на община Стралджа. 
Последната подписка с близо 1300 подписа, 
която беше внесена от Инициативен комитет 
до Кмета на общината с искане за промя-
на на Общия устройствен план, с което 
територията на базата да бъде отредена 
за „Специализирана високо-технологична 
производствена устройствена зона и про-
изводство на зелена енергия” наложи ОбС 
да приеме предложението на кмета за тази 
промяна. С проекта за изменение ще се 
регламентират допустимите производства 
за тази територия.

Поради наличието  в района на редица 
стратегически обекти от значение за нацио-
налната сигурност силно се надявам, че с 
приетото решение, ОбС-Стралджа ще даде 
шанс дългогодишната  битка  да приключи в 
интерес на държавата и разбира се в полза 
на цялото общество в региона!

– Благодаря Ви! 

Националният конкурс „С песните 
на Вълкана Стоянова“ тази година 
отсъства от Културния календар на 

Стралджа. Без него премина и 2020 г. При-
чината не е само в пандемията КОВИД19, а 
и в намерението на организаторите от об-
щина Стралджа и читалището да проведат 
събитието през 2022 г., когато се навършват 
100 г. от рождението на обичаната име-
нита певица на Тракия. Това се подкрепя 
активно от фолклорните специалисти, 
които очакват по-грандиозно  и по-масово 
отбелязване на конкурса. Индикациите за 
това са налице. Почти всеки ден изпъл-
нители на песните на Вълкана от цяла 
България звънят в общината, интересуват 
се от  Конкурса и заявяват желанието си да 
участват в него.

В новия Културен календар на Стралджа 
за тази година липсва и Националният 
конкурс за кавалджии на името на Матю 
Добрев. Внимателната  преценка, от страна 
на общината, както и проучванията сред 
музикалните среди показва, че решението 

Десетки ученици от общината се 
включиха в   Конкурс за мултимедиен 
проект, есе и рисунка посветен на 143 

години от Освобождението на България. С 
въображение, талант и творчество доказаха, 
че познават и обичат историята на родината, 
имат изградено отношение към исторически-
те личности, носят в сърцето си родолюбие, 
признателност, патриотизъм.

Мирослав Великов, уче-
ник от 11 клас на СУ“П.
Кр.Яворов“,  спечели ед-

ногодишна стипендия в размер на 
1620 лв.за стимулиране на деца 
с изявени дарби по Наредбата за 
условията и реда за осъществяване 
на закрила на деца с изявени дар-
би, финансирана от Министерство 
на образованието и науката.  Със 
заповед кмета на общината Атанас 
Киров средствата са прехвърлени 
на СУ “П. Яворов“ и ученикът полу-
чи първото си месечно възнаграж-
дение от 135 лв.

Мирослав се радва на това при-
знание веднага след като стана 
носител на  втора награда в катего-
рия „Реферати“ от 28-я Национален 
ученически конкурс „Родолюбие“. 
Изборът на темата му бяха кукер-
ските игри в Стралджа. Самият той 
споделя, че местните традиции 
живо го интересуват, наблюдава 
с интерес всичко, което родния 

град пази и развива и това 
го вдъхновява. Скромното 
му желание е чрез своята 
изследователска работа 
да допринесе за запазване 
на празника Кукеровден в 
Стралджа в автентичния 
вид и пренасянето му на-
пред в бъдещето.

Единадесетокласникът 
пази още други награди и 
отличия от участие в конкур-
си, фестивали и олимпиади, 
което го радва и стимулира 
да продължава напред.

Кръстьо Жеков Ташков е по-
знато име в Стралджа. Това 
е учителят, който години 

наред ограмотява децата на гра-
да. С постоянство, всеотдайност, 
кротост, търпение, разбиране на 
детската душа, предразполагане, 
спокойствие. За него смисълът 
на живота бяха детските усмивки, 
благодарностите на родителите, 
признателността на обществе-
ността.

Роден на 26 септември 1932 г. 
в с. Джинот в многочленно семей-
ство -  трима братя и три сестри. 
Упорит и любознателен още от 
младини  учи последователно 
в родното си село, в с.Чарда, 
Зимница, Стралджа. През ва-
канциите е активен помощник на 
семейството си  в полската рабо-
та. След завършване на десети 
клас постъпва в Педагогическото 
училище , Ямбол и получава об-
разование за редовен начален 
учител. Така сбъдва желанието 
си да работи като педагог. Това се 
оказва и призванието му за целия 
съдържателен живот.

След отбиване на редовната 
военна служба е назначен в 
с.Маленово, където слага начало 
на професионалния си път. Вече 
семеен, пет години по-късно се 
премества в Стралджа. Работи 
няколко години в кварталното 
училище, а след това в ОУ“В.
Коларов“  и СОУ “П.Кр.Яворов“.

С учениците винаги се отнася  
с топлота, внимание, търпение, 
грижа и готовност да постигне въз-
можното, за да израснат като об-
разовани и културни хора. Работи 

не са забравени!

усърдно и отговорно извеждайки 
на преден план израстването на 
децата, взаимоотношенията с тях 
и с колегите си. Затова е обичан 
и уважаван като учител, колега, 
приятел.

Педагозите, с които  работи го 
определят като добър, човечен, 
готов да помогне, със силно изра-
зено желание да се учи от пости-
женията на останалите. Скромен 
и тих той не обича да афишира  
постиженията си, обикновено ги 
определя като нещо нормално, 
към което се стремят всички. С 
чувство на отговорност поема и 
обществени ангажименти, включ-
ва се в живота на колектива, на 
града. Помага на по-младите, 
които приемат неговите мъдри 
съвети, винаги бащински и добро-
намерени.

Един начален учител достоен 
за уважение!    

Общо 12 са учениците от 
Община Стралджа, кои-
то получиха награди  от 

Конкурса „Баба Марта бързала, 
мартенички вързала“.Комисия 
с председател Гроздан Иванов, 
зам.кмет на общината  и членове 
Живка Йорданова, н-к отдел „Ху-
манитарни дейности“/ХД/, Весела 
Драмжиева, мл.експерт в отдел 
„ХД“ и Мариана Пенева, психолог 
в ЦОП  разгледа внимателно пред-
ставените творби и разпредели 
наградите осигурени от общината.

При най-малките, до 7 г. възраст, 
първото място спечели Галина 
Стоянова на 6 г. от ОУ “Св.Св. 
Кирил и Методий“ Стралджа, на 
второ и трето място са предста-
вителите на ДГ “Здравец“  Ивайла 
Тодорова, филиал с.Първенец и 
Йоанна Велкова , Стралджа.

Във втора възрастова група – 
първи – четвърти клас- най-добре 
се представиха  Диляна Стеф-
кова  от СУ“П.Кр.Яворов“, Янка 
Стефанова  от ОУ“Св.Св. Кирил и 
Методий“, Зимница и Мойсей Ми-

халев от ОУ “Св.
Св.Кирил и Мето-
дий“, Стралджа.

Две петоклас-
нички от СУ “П. 
Кр. Яворов“ си по-
делиха първото и 
второ място при 
трета възрастова 
група – Нели Въл-
кова и Алена Сто-
янова, а третото 
място зае Мима 
Великова от  шес-
ти клас на учили-
щето в Зимница.

Н а й - д о б р и т е 
майстори на мар-
тенички в най-го-
лямата група - ос-
ми-дванадесети 
клас - се оказа-
ха две момчета:  
Илия Асенов, осми 
клас и съученикът 

му Пламен Василев, заели съот-
ветно първо и трето място. Второ-
то място зае Тони Йорданова от 
същото училище.

При връчването на наградите  
г-н Иванов изрази радостта и 
задоволството си от голямата 
активност на учениците, от же-
ланието да покажат, че добре по-
знават традицията и имат богато 
въображение, за да представят 
своето виждане за мартеничката, 
този прекрасен символ на бъл-
гарщината.

ЧИтАтЕлИтЕ НИ ПИШАт
В ПАмЕт НА Г. С. рАКоВСКИ

Уважаема редакция,
Ние, живеещите на ул. „Г.С.Раковски“ в Стралджа се гордеем, 

че имаме честта нашата улица да носи името на идеолога, органи-
затора и ръководителя на Национално-освободителното движение 
в България. Като благодарим на общината за оказаното внимание 
и грижа за състоянието на улицата изразяваме своето желание с 
нашето активно участие  заедно да продължим почистването на 
района. Това нека бъде нашият скромен принос в отбелязване 
Годината на Г.С.Раковски. Ще бъдем особено щастливи ако по 
този повод и по нашата улица се окачат знамена на България и на 
общината. Нека заедно боядисаме и бордюрите. Да дадем пример, 
че тази година тази улица е специална. Раковски заслужава това 
внимание!

      С поздрав и уважение: жители на ул. „Г.С.раковски“

ТЕЗИ ПРЕКРАСНИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА

Онлайн гласуването на 
конкурса за най-кра-
сивата кукерска носия 

„Магията на кукерската маска и 
носия - да прогоним злото, да ца-
рува доброто” приключи. В първа 
възрастова група на Първо място 

се класира - Йоанна Веселинова 
Данева 4 г. Във втора възрастова 
група на Първо място се класира 
Тодор Пламенов Пенчев 11г.

Честито на победителите!
Благодарности към всички 

участници в  конкурса!

КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВА КУКЕРСКА НОСИЯ В ЗИМНИЦА

– дванадесети клас се присъжда само трето 
място и то е за Ивайла Йорданова от девети 
клас на СУ “П. Яворов“.

При есеистите, пети-седми клас, като най-
добро се определя есето на Веселина Стефа-
нова от шести клас, след нея са Ива Иванова 
от седми клас и Габриела Митева от шести 
клас, всички от СУ“П.Яворов“. Класирането в 
групата на осми - дванадесети клас първото 
място е за Илияна Илиева от десети клас, 
следват Ивайла Йорданова от девети клас 
и Ивайло Йорданов от десети клас, всички 
от СУ“П.Яворов“.

Оспорвано беше състезанието за худож-
ниците. Диляна Стефкова от втори клас и 

този конкурс да се провежда на две или три 
години е правилно.

Ще бъде спазена традицията  за циклич-
ност и в провеждането на Националния 
литературен конкурс  на името на Станка 
Пенчева „Дървото на живота“.

На февруарското си заседание съветни-
ците утвърдиха новия Културен календар, 
в който като национално събитие фигури-
ра  единствено Народният събор „Мараш 
пее“. Читалища и кметства ще провеждат 
традиционните народни празници Тодо-
ровден, Лазаруване, Великден, Цветница 
и др. Задължително ще се отбелязват по 
подходящ начин и съобразно наложените 
предпазни мерки националните празници 
както и Седмица на детската книга, Ден 
на здравния работник, Ден на Европа, Ден 
на победата над фашизма, Ден на Ботев, 
и др. Джинот отново ще бъде домакин на 
вече утвърдения Празник на традициите и 
Ритуал за откриване на жътвата. В Лозенец  
ще предизвикат интерес с възстановката 
на обичая „Бозум“.

уВАЖАЕмА рЕдАКцИя,

На 30 октомври миналата година неизвестни лица от-
краднаха скъп телефон от якето на внучето ни Борис 
Пламенов Кутевски, който беше дошъл на гости при 

нас от София. Явно извършителят се е възползвал, че децата 
са оставили дрехите си на пейката, докато вниманието им е 
заето с играта. Така или иначе детето беше и разтревожено, и 
огорчено.  В желанието си да го успокоим, веднага подадохме 
жалба в РУ, но нямахме надежда, че може отново да получим 
телефона. Каква беше изненадата ни, когато на 18 март т. г. 
любезен глас от РУ ни покани да си получим телефона! Извър-
шителят бил открит и  ще понесе наказанието си.
     В нашето семейство това е втори случай на кражба. Преди 
три години отново полицаите успяха да открият извършителя   
 и да ни върнат откраднатите вещи. Тогава принос за това 

имаше и Общинската охрана, за което благодарности особено 
към Жоро Иванов.
    Искаме чрез страниците на вестника да поднесем нашата 
най-сърдечна благодарност към РУ-Стралджа в лицето на 
Въльо Георгиев Георгиев, разследващ полицай, Иван Стоянов 
Иванов, инспектор „Криминална полиция“ и лично към Йордан 
Йорданов, началник на РУ – Стралджа.  Вие не само добре си 
гледате работа, вие правите това с желание да възтържествува 
справедливостта и доброто! Респект, момчета! Работете все 
така и за напред! Можем да сме спокойни и ние, гражданите, 
защото  имаме доверие към вас!

минка Георгиева АНдоНоВА
Атанас тодоров АНдоНоВ

гр.Стралджа

БлАГодАрНоСт
Журито с председател Гроздан Иванов, 

зам.кмет и членове Ж. Йорданова, началник 
отдел „Хуманитарни дейности“/ ХД/, Б. Геор-
гиева, зам.директор на СУ “П. Кр. Яворов“, Й. 
Драгиева, преподавател по български език и 
литература, В. Димитрова, преподавател по 
български език и литература, В.Драмжиева, 
мл.експерт в отдел ХД разгледа творбите и 
определи класирането.

Така в раздел „Мултимедийна презента-
ция“,  пети – седми клас, първото място зае 
Богомил Стоянов от седми клас при ОУ “Св. 
Св. Кирил и Методий“ Зимница, на второ и 
трето място са Симона Радостинова от СУ “П. 
Яворов“ Стралджа и Христина Господинова 
от ОУ “Хр. Ботев“ Войника. В групата  осми 

Габриела Генова от трети клас  при СУ“П.
Яворов“заеха първото и второ място в гру-
пата първи – четвърти клас. Третото място 
спечели Димитър Демирев от втори клас на 
училището в Зимница. В раздел пети – седми 
клас  Мариан Радев от училището във Войни-
ка се представи най- добре, на второ и трето 
място са Христо Йорданов от седми клас и 
Даная Великова от пети клас при СУ“П.Яво-
ров“. При най-големите, учениците от осми 
– дванадесети клас, класирането води Тони 
Йорданова от осми клас. На второ и трето 
място са Ивайла Йорданова от девети клас 
и Стоян Йорданов от десети клас, всички от 
СУ “П. Яворов“.

Нашето бъдеще! Нашата 
вяра, Нашата надежда! 
Живи да са и здрави, и 

все така умни, добри! Те няма 
да забравят уроците! И всяка 
година на Трети март ще правят 
поклон пред героите на България 
- опълченци, руси и всички други 
отдали живота си за свободата. 
За Освобождението от турско 
робство  рецитират стихове, 
пеят възрожденски песни, раз-
вяват трибагреника. Гордо и със 
съзнанието на истински българи. 
Браво!
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Гост на броЯ донЧо КонЯров

ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, ПАЗЕТЕ МИРА!
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦОП

– Г-н Коняров, къде Ви завари 
войната?

– Втората световна война ме за-
вари свободен, току-що завършил 
гимназията, младеж на 19 г. На 10 
юли 1944 г.  постъпих в казармата 
във Вакарел, на лагер за обучение  
в Първа танкова бригада, първи 
полк, първа рота. Обучението ни 
беше с танкове „Майбах“ тип 4, 
немско производство.

– Г-н Коняров, провеждаме 
това интервю само дни преди 
11 април. С какви чувства по-
срещате всяка година този ден?

– Спомените, които пазя, ме 
навестяват непрекъснато. Това, 
което си преживял на младини на 
старини изкристализира и всичко 
е толкова ясно, така незабравимо. 
Вълнувам се, спомням си другари-
те, мисля за всеки един... И се на-
дявам никога повече човечеството 
да не вижда лицето на войната.

ПОДАРЯВАМ ВИ ЧАСТИЦА ОТ МОЯТА ВЯРА!

КРАТКИ ВЕСТИ

ПРАЗНУВА ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ 1928“ - ВОЙНИКА

В НАВЕЧЕрИЕто НА 11 АПрИл – мЕЖдуНАродЕН дЕН НА БИВШИтЕ ПолИтзАтВорНИцИ И КоНцлАГЕрИСтИ

Роден на 28 февруари 1925 г. в с. Палаузово. Нача-
лен курс на образованието получава в родното село. 
Прогимназия, от пети до седми клас, среден курс, 

завършва в Стралджа през 1939г. след което завършва 
Реалната гимназия в Ямбол. Продължава в Институт за 
начални учители Стара Загора, после в Бургас получава 
полувисше образование в  Институт за прогимназиални 
учители, специалност „Физическо възпитание“.

Работи като учител в Правдино, Зорница, Богорово и 
Стралджа.

Активно се занимава с волейбол. Друга негова страст е  
туризма. Покорил е всички планински върхове у нас с из-
ключение на Черни връх. Тази любов към спорта и туризма 
предава и на своите многобройни ученици.

От 1980г. е председател на ветераните като поема този 
пост от Стефан Иванов. Има медали за участие във войната, 
получавал е  предметни и парични награди. Всяка година 
на 9 май, на 11 април Дончо Коняров поднася своето цвете 
пред паметниците на загиналите и остава в минутка мъл-
чание мирно пред героизма, пред паметта.

Съпругата му също е дългогодишна уважавана учителка. 
Имат син, двама внуци и правнучка.

ДИМИТЪР ДРАГАНОВ, стралджан-
ският млад поет, продължава да 
обогатява колекцията си от награ-

ди. Тихо, скромно, без много шум, той пише. 
Красиво, емоционално, горещо, правдиво! 
Така както сърцето диктува и както душата 
усеща света. Ето, така се ражда таланта 
край нас. И може би не всякога си даваме 
сметка, че той е на крачка от нас, че го 

КЪМ ВАПЦАРОВ
Към теб се обръщам словесно, поете,
в познати до гроб редове,
със сила магична си точно предрекъл -
човекът е пълно менте!

Твоят, облечен във алчност, която
душата продала за грош,
моят се къпе във чалга, която
се лее в безкрайните нощи.

Твоят насякъл баща си с секира,
това е правдиво, нали?
Моят живее в фалшиви ефири
с фалшиви деди и бащи.

Твоят попаднал в затвора бетонени
и някакси станал Човек,
моят убива, краде и злослови,
дори и затвор го не ще!

Твоят докоснал магичната песен,
смъртта се смалила. Ура!
Моят докоснал потока словестен...
и бързо изгубил душа.

Твоят е песен, която се лее
във всички човешки сърца.
Моят е смешен! Завършвам, поете!
Отивам да браня душа!

ДИМИТЪР  ДРАГАНОВ

Аз живея, копнея
и с нея
се смея,
когато щурее душата ми.
Като ято врабци,
като златни венци,
се белее светът на
мечтата ми.

Тя умее да грее
и пее в зорите,
които танцуват танго̀.
Тя е фея, която милее
сплетнѝте да станат
красиво
добро.
 
Из ведро се изля
и се плисна в очите.
Тя остави дълбока следа.
Завладя ме жена свобода,
а звездите не забравят
къде си сега.
 
Любовта ни крепи!
Тя е есенна песен!
Любовта ни насочва
напред!
Ти си плахият ангел
небесен...
Аз съм твоят чудесен
поет...

срещаме и го разминаваме без да можем 
да се докоснем до неговия поетичен свят. 

Митко вече има безброй почитатели, 
които го четат и го обичат. Между многото 
награди  вече е и тази от Националния пое-
тичен конкурс „Вяра“ на Народно читалище 
„Н. Й. Вапцаров 1922“ София. 

Публикуваме стихотворението заедно 
с посланието на Митко: „Бих желал да 
използвам удобния миг, за да Ви подаря 
частица от моята Вяра, че всичко отново 
ще бъде наред. Както е казал Фридрих 
Ницше: „Имаш ли своето „защо?“ в живота, 
ще можеш да понесеш почти всяко „как?“. 
Усмихнете се и си позволете да отправите 
поглед към красивото в този леко странен 
живот, което ни определя като сензитивни, 
обичащи и силни личности. Допускайте 
другите до себе си, без да се страхувате 
или срамувате от някакъв свой недостатък, 
защото именно несъвършенството е най-
ясният признак, че сме крехки и преходни 
човеци. Градивно взаимодействайте с 
всичко, което Ви заобикаля, и не след дълго 
ще установите, че след като сте заобичали 
живота, Ви е заобичал и Той. И приказката 
не свърша дотук...“

– Колко бяха 
в е т е р а н и т е 
от Стралджа 
и общината и 
колко са оста-
налите живи 
днес?

– Ветерани-
те от войната в 
общината бяха 
65, сега дори аз 
не знам колко 
са останали, но 
предполагам – 
около 3-4, като 
в Стралджа съм 
само аз и то от 
7-8 години.

– Разкажете 
повече за себе 
си, как и защо 
се записахте 
за доброволец 
на фронта?

– Докато бях в казармата, една 
вечер в спалното помещение 
заварих мой другар-войник, с ко-
гото се уважавахме много. След 
разговор двамата взехме решение 
да се запишем доброволци. Бяхме 
много ентусиазирани. Луди млади 
години!

– Какви спомени пазите от 
онези тревожни години?

– Преживяното през войната не 
се забравя! Това  младите днес не 
могат да го разберат, защото не 
знаят какво означава да се биеш 
на фронта. Маршрутът, който 
изминах, беше по направлението  
София-Цариброд-Ниш-Прокупле 
-Куршумия-Подуево до Вуш Трън-
Югославия.

– Промени ли Ви войната?
– Няма как да не се промени чо-

век след подобни преживявания. 
Там, с другарите възмъжаваш, 
ставаш изпълнителен, дисципли-
ниран. Без това не може да бъдеш 
пълноценен боец. Фронта изисква 
внимание, точност, взаимопомощ, 
фронта налага да мислиш за себе 
си, но и за боеца до теб. Много 
тревожни моменти си спомням до 
днес... Книга може да се напише.

– Защо понятия като дълг, 
чест, патриотизъм днес като че 
ли не са актуални и остават за 
миналото? Как, според Вас, се 
възпитава родолюбието?

– Родолюбието се възпитава с 
опознаване на Родината. И още 
нещо – трябва да работиш за 
благото на България, за да стане 
тя частица от теб.

– Какво е пожеланието Ви към 
младите хора днес?

– Нека да са здрави, да бъдат 
трудолюбиви и никога да не за-
бравят, че са българи!

Център за обществена под-
крепа /ЦОП/ е комплекс от 
социални услуги, предназ-

начени за деца и семейства с цел 
предотвратяване на изоставянето 
на децата и настаняването им в 
специализирани институции, пре-
венция на децата и настаняването 
им в специализирани институции, 
превенция на насилието и отпада-
нето от училище, деинституциона-
лизация и реинтеграция на деца, 
обучение в умения за самостояте-
лен живот и социална интеграция 
на деца от институции, консул-
тиране и подкрепа на семейства 
в риск, оценяване, обучение и 
подкрепа на приемни родители 
и осиновители, консултиране и 
подкрепа на деца с поведенчески 
проблеми и прояви.

„Център за обществена под-

крепа” – гр. 
Стралджа е 
с капацитет 
15 потреби-
тели, деца в 
риск от 0 до 
18 годишна 
въ з р а с т  и 
техните ро-
дители. По-
требителите 
п р е д и м н о 
са насочени 
от Дирекция 
„ С о ц и а л н о 
подпомага -
не“ ,  Отдел 
„Закрила на 
детето”. През 

2020 г. един потребител е насочен 
от МКБППМН.

 През годините броя на децата и 
семействата, потребители на услу-
гите предлагани в ЦОП, се увели-
чава. За 2020 г. от Отдел”Закрила 
на детето” са насочени 23 деца и 
5 родители. Услугите се предоста-
вят от двама специалисти – психо-
лог и социален работник.

Услугите, които предлага ЦОП 
са: „Семейно консултиране и под-
крепа”, „Превенция на отпадане от 
училище”, „Превенция на насили-
ето”, „Превенция на агресията”, 
„Превенция на отклоняващо се 
поведение и работа с деца с от-
клоняващо се  поведение”.

Заедно с разработените услуги 
се работи и в направление култур-
но-масова дейност. Разработен е 
културен календар, дейностите са 

разпределени по месеци, включ-
ват празнуване на лични (рож-
дени и имени дни) и официални( 
Великден, Коледа, Нова година 
и т.н.) празници, отбелязване на 
исторически събития, разходки до 
близките паркове , посещение на 
културни мероприятия, посещения 
на музея, участие на децата във 
великденския и коледния конкурс, 
участие в благотворителни базари. 
По-голяма част от заложените 
дейности не се осъществиха, 
поради обявената извънредна 
епидемиологична обстановка  и 
преминаването на учениците в 
дистанционна форма на обучение

През отчетния период ЦОП гр. 
Стралджа предостави дистан-
ционна работа само на двама 
потребители. Причината е, че по 
голяма част от потребителите не 
разполагат с подходящи техниче-
ски средства.

При срещите с родители, учите-
ли, социални работници от Отдел 
”Закрила на детето” споделят, че 
децата имат нужда от предоставя-
не на такъв тип дейност. При по-
голяма част от тях се наблюдава 
постигане на заложените цели. 
Работата продължава в същата 
насока до постигане на положи-
телни резултати.

С цел повишаване на професио-
налната компетентност на екипа 
за предоставяне на качествени 
социални услуги за деца и семей-
ства,  специалистите на ЦОП през 
2020 г. получиха супервизия от 
външен специалист. 

На 18 март 1928 г. в село 
Войника, Ямболско, по 
инициатива на местни учи-

тели и будни селяни се основава 
Народно читалище „Възраждане“ 
. Сред основателите са учителите 
Димитър Попов, Стоян Попов, 
Слав Бозаджиев и земеделците 
Стоян Маринов, Енчо Т. Енчев, 
Тодор Тенев, Райко Иванов и др. 
На учредителното събрание се 
избира първото читалищно насто-
ятелство с председател Димитър 
Попов, подпредседател Стоян 
Попов и секретар, касиер и библи-
отекар Слав Бозаджиев, трима съ-
ветници и трима  в Проверителна 
комисия. В края на същата година 
броят на читалищните членове 
нараства на 46, приходите са над 
3500 лева, а библиотеката вече 
притежава 143 тома.

Една от целите, които си поста-
вя читалищното ръководство, е 
да дава на населението знания, 

които не са 
придобити в 
училището, 
да повишава 
земеделска-
та му култу-
ра, като се 
канят лекто-
ри специали-
сти от селото 
и от Ямбол. 
Но  основ -
на  задача 
е културно-
просветната 
дейност, която се заключава в 
издирване, съхранение и разпрос-
транение на местния фолклор, на 
местните обреди и обичаи, поста-
вяне на пиеси и т.н.

От създаването си досега На-
родно читалище „Възраждане“ 
в село Войника не е затваряло 
вратите си и е едно от най-добрите 
в региона. Фолклорните състави 

ВОдЕНИчАНЕ

Жителите на селото добре зна-
ят в какво състояние беше 

селският парк. След активната 
намеса на общината цялото зелено 
пространство е почистено и разли-
ката е очевидна.  Промяната, сани-
тарната сеч беше направена  под 
контрола  и указанията на лесовъд, 
горска стража и еколог. Този парк не 
е почистван от десетилетия. Някога, 
изграден с местни сили, средства и 
ентусиазъм, паркът събирал децата 
и младежите от селото, имало дет-
ски съоръжения и алеи, разказват 
воденичанци доволни от върнатия 
към нов живот местен парк.

Общината се погрижи и за  из-
сичането на опасни дървета по 
улиците на селото.

СТРАлджА

Хубава вест за спортистите 
на града и общината. Атанас 

Киров, кмет на общината, изпълни 
още едно свое обещание. Към 
футболната база на Стралджа  
вече е добавено още едно бижу, 
обновено футболно игрище, което 
е подарък за всички почитатели 
на Цар Футбол. Промяната про-
дължава!

* * *

След доста  и усилна рабо-
та на служители на общи-
на Стралджа, гробищният 

парк  вече има нова западна 
ограда и чакълирани пътеки. „До 
Великден сме си поставили за 
цел да подменим изцяло южната 
ограда. Грижата за този парк е 
наложителна! Няма да оставим в 
лошо състояние  мястото, където 
почиват нашите близки! Има още 
какво да се направи, работата 
не ни плаши!“, подчерта Гроздан 
Иванов, зам. кмет на общината.

ЗИмНИЦА

С участието на хора и техника 
нерегламентирано сметище 

в Зимница вече е почистено и 
очакванията са жителите да се по-
грижат да не се повтаря гледката. 
Всичко е въпрос на самодисципли-
на и желание да пазим мястото в 
което живеем.

АТОлОВО

Проблемни улици в селото са 
чакълирани. Това се прие-

ма с радост от местните хора. И 
с благодарност за работата на 
кметство и община.

лОЗЕНЕЦ

Почистено от храсти  е гро-
бището в Лозенец.  Оградна 

мрежа ще ограничи влизането на 
животни.

пазят редица грамоти и отличия, 
съхраняват се и разпространяват 
местните обичаи, песни, тради-
ции.

Честит празник на читалищни-
те дейци  и на всички жители на 
селото!

Обичайте и пазете огъня на 
този неугасим културен светил-
ник! 

Казват, че няма нищо по-кра-
сиво от препускащ кон, тан-
цуваща жена и платноход на 

вода. След поредния Тодоровден в 
Стралджа всеки може да потвърди  
това. Стралджа си е Стралджа! И 
отбелязването на конския Велик-
ден беше празнично, подготовката 
– старателна, настроението – при-
повдигнато.

В организирания от общината 
празник се включиха десетки лю-
бители на конете, а зрителите се 
насладиха на гледката с красиви 
коне, богати амуниции, нагиздени 

ТОДОРОВДЕН Е! ПРОЛЕТ ИДЕ!

Стралджа

МАРТЕНСКИ ВЯТЪР РАЗВЯ КОНСКИТЕ ГРИВИ

каруци. Облечени в народни носии  
мъже, жени, девойки и младежи до-
пълваха красотата на деня. И развя 
конски гриви мартенския вятър, 
тропот огласи улиците на града. 
Дефилето на каруците в центъра 
беше зрелищно, красиво, запом-
нящо се. Традицията  за оценка на 
най-добре представилите се учас-
тници даде възможност на журито 
с председател Куни Маринов да 
определи класирането.

Специалната награда за цялос-
тен конски впряг спечели убеди-
телно Кунчо Пенев. За първото 

място с диплом и парична награда 
бяха отличени Тодор Стоянов и 
Йордан Димитров. Второто място 
си поделиха Веселин Шидерски и 
Тодор Андонов. На трето място ос-
танаха Любомир Тодоров и Георги 
Русков. За участие  с награди си 
тръгнаха Ангел Николов, Краси-
мир Кремъков, Жельо Атанасов. 
С това Тодоровден не приключи. 
Той продължи със задължител-
ните трапези и стралджански 
наздравици, с пожеланията за 
добра, здрава и щедра на радости 
година. Дано!  

ПОЛЗОТВОРНИ СРЕЩИ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Кандидатите за народни 
представители от  коали-
ция „Изправи се! Мутри 

вън!“ посетиха селата Лозенец и 
Воденичане, където озелениха 
кътове. 

Такива инициативи имаше и в 

други селища на общината. При 
посещението в Лозенец водачът 
на листата Станчо Ставрев изра-
зи подкрепата си към населението 
против базата „Стралджа-Мараш“ 
и увери, че ще работи за каузата.

Платена публикация

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
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ЗА ПАНИ НЯМАШЕ НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩАпознаваме ли Ги?

Те са хора, родени в Страл-
джа или в селата на об-
щината и цял живот са 

съхранили най-топъл спомен за 
родния край. Те са хора, които 
никога не са преставали да 
обичат това място, съхранили 
в себе си традиции, природа, 
красноречие... Работили на 
различни фронтове, доказали 
се в различни области, постиг-
нали уважение, но това, което 
най-ги топли винаги е оставало 
родното място. Ние сме в дълг 
към тях. Нека ги осветлим, 
нека припомним имената им, 
делото им, постиженията и да 
се възгордеем, че са наши хора.      

Рубриката, която открива-
ме, не е случайно избрана. Тя 
е провокирана от факта, че 
човешката памет много бързо 
изтрива спомените за личности 
с огромен принос за общество-
то. Патината на времето ги 
покрива и... просто изчезват. А 
не бива! Познаваме ли ги?

ОТИДЕ СИ ПРОФ. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ – ПАНЕТО

Не съм си и представяла, че 
ще дойде момент да пиша 
за Пани в минало време. 

Имах щастието да го познавам, да 
общувам с него, да го опознавам и 
мога да призная, че това е един от 
хората, които  обичам, уважавам и  
на които се възхищавам. Защото 
Пани беше наистина невероятен. 
С него можеше да се разговаря на 
всякакви теми, винаги изненадва-
ше със свой оригинален поглед 
към тях. Имаше дарбата да печели 
приятели  веднага , на мига, с една 
добра и искрена усмивка, с пред-
разполагане, с искреност, с топлота 
и липса дори на грам високомерие. 
А беше професор, уважаван , „го-
рен“ човек, както биха се изразили 
някой от по-възрастните хора.

Толкова много обичаше Страл-
джа! Всяко лято намираше време 
да гостува у Георги Стоянов, къде-
то  да се говори за изкуство беше 
задължително. Пани ни учеше да 
гледаме на живота с любов, задъл-
жително откъм красивата страна, 
Талантлив, спокоен, уравновесен, 
търпелив, той умееше да извади 
на показ най-добрите страни от 
характера на всеки от събесе-
дниците си. За да се почувстват 
значими, като златен прах в ситото 
на златотърсача.

Никога не го видях ядосан, ни-
кога не го чух да нагруби някой, да 
изрече лоши думи!

Имаше време когато влезе в 
политиката като член на тогаваш-
ната  АСП, но в пропагандата му 
нямаше политически разговори, а 
живо, приятно , красиво общуване 
с хората от Стралджа.

Били сме заедно на морето с 
него и с артистичната му компа-

Напусна ни един талантлив художник, преподавател в 
Национална художествена академия и НБУ.  Загубихме 
изключителен човек, творец, артист по природа, почитател 

на красотата, родолюбец, радетел за добро бъдеще на България 
и българите.

Проф. Панайот Панайотов - Пането   е роден на 28 август 1944г. 
в Сливен. Той е по-малкия син на родения в Стралджа художник 
Панайот Панайотов, носи неговото име и следва неговия твор-
чески път. През 1963 г. завършва Художествената гимназия в 
София, през 1972г. се дипломира в Националната художествена 
академия, специалност „Стенопис“, през  1973г. става препода-
вател в Художествената академия, през  1997г., вече е доцент, 
а през 2003г. - професор. Дълги години преподава „Рисуване“ в 
Национална художествена академия. С множество  самостоятелни 
изложби в България, Русия, Германия, САЩ, Япония, Индия, Че-
хия, Словакия. В Италия печели биенале по приложни изкуства. 
Негови творби красят  галерии у нас и в чужбина. Носител на 
множество награди и отличия. Участва в проект за трансгранично 
сътрудничество в Гърция по реставрация и консервация на българ-
ска църква гр. Гюмюрджина, /днес Комотини/, за изграждането на 
която дарител е самия цар Калоян. През 2019г. с група художници 
безвъзмездно участва във възстановяването и реставрацията на 
църква на нос Емине.

Баща на  две дъщери -  Божана и Вера, дядо  на внучка Александра 
Жекова /Саня/, известната олимпийска състезателка по сноуборд.

Стралджа е градът, който  Пани посещаваше редовно и с голяма 
любов. Тук представи своя изложба с декоративно-монументални 
творби - керамика и стенопис. Негово дарение за Стралджа е   
керамичната скулптура в Ритуалната зала. Тук имаше доброто 
намерение да зарадва почитателите на изкуството с най-новото 
от творчеството си.

Проф. Панайот Панайотов  е автор - дарител на герба на Страл-
джа, негово е и емблематичното пано на първия етаж в СУ “П. 
Кр. Яворов“.

Поклон пред светлата му памет!

ния, в която беше и самия Георги 
Минчев. И там, на брега на морето, 
на пясъка тези хора създаваха 
толкова невероятна обстановка, 
че не искаш да си тръгнеш.

Като човек с божествена ръка 
той създаваше своите картини  с 
една особена лекота. Виждаше 

Преди  години в Български 
културен институт в 
Прага се състоя  верниса-

жът  на неговата изложба „Маку-
латурата“. Това е поводът и за 
интервюто, което публикуваме.

„Макулатурата – разказва с  ус-
мивка художникът – е  отпадъкът, 
бракът при печата. Той е  опитът 
– докато се нагласят цветовете. 
Започнах да я правя преди 22 го-
дини с надеждата, че това ще бъде 
един много хубав опит, след който 
ще започна с  истински хубавото. 
За тези 22 години имам 3 изложби 
„Макулатура“ и все още не съм 
стигнал до хубавото. Явно ще я 
правя, докато изчезне и другата 
макулатура – онази около нас.“

За Панайот Панайотов Прага не 
е  далечно понятие. През 1967/68 
следва специалността „Kovová 
socha“ в UMPRUM в Прага, но 
по време на Пражката пролет е  
задължен да се върне обратно. 
„Имам много хубави спомени от 
Прага. За съжаление, следвах тук 
само една година, но запазих ху-
бавите спомени за професорите и 
наученото тук. Прага е моя любов. 
Един истински европейски град. 
Имах щастието да пътувам и да 
видя доста, но Прага е  уникална 
– и за Европа, и за света.“

ГроздАН ИВАНоВ, зам.кмет:

Слушам песента на „Щурците“ и гледам 
сутрешното предаване по телевизията. 
Авторът на текста на песента е от Хасково 

и предаването е по повод изрязване на тополите 
край реката. Всеки творец си представя родния 
край, живее с миналото си, с детството си. А 
”Щурците” бяха чести гости на Пани. Бил съм 
на тези творчески вечери в София, където се 
обсъждаха текстове и песни до зори. Спомням 
си ателието със започната картина на статива 
и други картини, поставени на различни места. 
Беше интересно да слушаш споровете между 
художници, музиканти и поети до зори. Имаше 
особена атмосфера в ателието му. Вместо килими 
всичко беше постлано с шарените стралджански 
черги и дебели вълнени халища. Тези халища и 
черги ме връщат в нашето детство. Всяко лято 
Пани идваше в Стралджа, разпъвахме палатка 
на поляната в двора на дядо ни, той слагаше на 
една от пейките на палатката малък газов фенер 
и нощувахме извън къщата. Баба ни Мика, притес-
нена да не измръзнем, изнасяше дебелите халища, 
които постилахме в палатката. През деня често 
тайно се качвахме на покрива на къщата, от там 
Пани скицираше каквото се вижда от високо. Оби-
чаше да рисува Стралджа  и всички картини като 
че бяха едни и същи, и в същото време различни. 
В тях небето беше високо и синьо, зелено поле, 
тъмно зелени орехи, високи тополи, белееща се 
стена на къща...

...Редят се, редят се тополите...
Много често пътувахме от Стралджа за Петолъч-

ГЕорГИ СтояНоВ:

...редят се, редят се тополите...

ката. Там, край река Мараш, заварваме и други 
деца от Стралджа, които се къпят в по-дълбоките 
места. Прекарвахме през целия горещ августов-
ски ден и изгладнели, изморени се прибирахме. 
В къщи  ни чакаха вкусните манджи на баба.

Пани донесе и първата кожена футболна топка 
в махалата, с която играехме с голямо  удоволст-
вие на поляната до чешмата. До тогава бяхме 
играли само с гумени топки. През това отминало 
време ТКЗС-то имаше голям рибарник, който се 
пълнеше от река Мараш. Да ходим там с Пани 
също беше много интересно. Качвахме се на ка-
ика/лодка с плоско дъно/, която бутахме с дълъг 
прът по водата. И тук Пани скицираше колибата 
на рибарите, обраслите с тръстика брегове и 
различните видове риба, която беше наловена. 
От рибарника си тръгвахме доволни с подарена-
та риба, която Пани получаваше от рибарите за 
скиците, направил за тях.

Тръгвахме си пак по пътя с тополите. 
...Редят се, редят се тополите...
Не са между нас някои от състава на “Щу-

рците”, не е между нас и Пани! 

ИСКАМ ДА СЪЗДАВАМ КРАСОТА, КОЯТО РАДВА!

– От какви гледни точки мо-
жем да погледнем изкуството?

– Благодаря за хубавия въпрос, 
както казват – отново се усмихва 
художникът. – Според мен, изку-
ството може да изразява две неща: 
едното е  чисто художествено, по-
гледнато от естетическата страна, 
да бъде красиво, да радва хората. 
Самият аз съм влюбен в красотата 
като цяло и  искам да създавам 
красота, която да радва. Това е 
кредото ми като художник. От друга 
страна, погледнато философски, 
изкуството откликва на опитите 
на човечеството да прави нещата 
по-добре. За съжаление, по всичко 
изглежда, че засега тези опити се 
превръщат в макулатура.

– Абстрактната живопис ли е 
жанрът, който предпочитате?

– Аз съм академичен художник 

и  имам необходи-
мата школовка, за 
да правя, каквото 
поискам. Ако се 
замислим обаче, 
ф о т о г р а ф и я т а 
до голяма степен 
отмести акаде -
мичното изкуство 
– няма нужда да 
се предава съби-
тие по начин, по 
който фотографи-
ята ще се справи 
по-добре. Докато 
абстрактното из-
куство е  онова, 
което се прави от 

ръката. Докосването е  като есте-
тика, която зрителят получава от 
художника. Мисля, че абстрактното 
изкуство е  много демократично 
и освобождаващо. Можем да го 
гледаме и  да си представяме, 
каквото искаме. Няма конкретен 
образ, който да ни обвързва, който 
да разнищваме – и  да забравяме 
след това. В  абстрактното винаги 
можем да открием желаното. За-
това и  без название – то е украса. 
Старая се да доставя удоволствие 
на онзи, който го гледа.

Компромиси с  изкуството си? 
Струва ми се, че нищо не може да 
ме изкуши. Защото вече съм на 
години, когато е глупаво човек да 
прави компромиси и то със самия 
себе си. И ако нещата в живота 
се променят – ще правя чиста жи-
вопис и смело ще кажа, че правя 
живопис.

герба на Стралджа с най-характер-
ните особености на родното място. 
С въображение, с талант създаде 
уникалната бутилка за „Страл-
джанска мускатова ракия“, сложи 
я в оригинална кутия, за да се по-
лучи един качествен и продаваем 
продукт. Може би някой ценители 
все още пазят екземпляри от него.

И като че ли времето  не го до-
косна, не го промени физически. 
Косата побеляваше, а Пани си 
оставаше все така жизнен, млад по 
дух и неизчерпаем на идеи.  Никога 
няма да забравя топлата му усмив-
ка и  онзи негов тих, мелодичен 
глас... Ще ни липсваш, приятелю!

Отиде си един стралджанец, който наистина обичаше родния 
си град, въпреки че от доста години не живееше тук. Един 
артист, който гледаше на света от различен от повечето 

хора ъгъл. Имахме планове за времената след пандемията. Щяхме 
да възстановяваме заедно  знака с герба на Стралджа на Петолъч-
ката и галерия искахме  да правим... 

Сбогом, Панайот Панайотов!

красивото в дребни детайли, оста-
ващи незабележими от останали-
те. Можеше да превърне един пън, 
изтласкан от вълните на брега, в 
красива картина, която те кара да 
копнееш по морето, можеше да из-
вае скулптура от парчета тухлички, 
от камъчета и да се получи нещо 
грандиозно, можеше да сътвори 
от стралджанската глина истински 
шедьоври... Наистина за този човек 
нямаше невъзможни неща!

Като познавач на всичко нашен-
ско той успя за кратко да създаде 

Ще откриват новата гимназия в Стралджа – 30-класно 
училище на името на Васил Коларов. На откриването 
ще присъства министър Александър Фол. Пани беше 

завършил монтажа на мозайки и пана. Ние като момчета за всич-
ко, негови помощници, бяхме вече празнично настроени. В този 
момент, обаче, стана ясно, че бронзовият бюст на Васил Коларов 
не е готов и няма да бъде тук, а постаментът и бетонът бяха отляти.

Всички началници оклюмаха и гледаха отчаяно и безпомощно.
Тогава Пани с невъзмутима увереност каза, че бюст той ще 

направи. Всички онемяха. Как? Как ще го направи, няма никакво 
време.

– Ще видите! – каза той и погледна към нас, момчетата за всичко.
– Искам един блок стиропор, гипс и кутия бронзова боя.
Веднага една кола на Партията и една на общината с пъргави 

шофьори застанаха пред нас.
За броени часове от стиропора бе оформена глава и лице, с 

абсолютна прилика бе моделирането с гипса.
Пани поиска 20 минути почивка – да дръпне и засъхне.
Последно нанесе бронзовата боя... и чудо!
Беше 12 часа вечерта. Началниците дойдоха да видят сътворе-

ното. Дали спаха или не спаха  тази нощ не знам, но гледаха към 
Пани все едно,че за първи път го виждат.

На другия ден червеният килим беше постлан, министър Фол 
мина край бюста, погледна го и кимна доволно.

 После беше отрязана трикольорната лентичка и Стралджа се 
сдоби с нова модерна гимназия.

Но ние открихме, че е цяло щастие да живееш и работиш с човек 
като Пани (Панко, както му казваше Любо).

 По спомени на Неделчо Жечков и любо Вълев, параджията

цяло щастие беше да работиш с човек като Пани

– Лекар, общински съветник, 
а сега и кандидат за народен 
представител? Как се решихте 
на тази стъпка?

– Определено не беше лесно. 
Първо го обсъдих с хората, на 
които най-много държа - моето 
семейство, с приятелите ми и с 
колегите ми от Общински съвет-
Стралджа. Когато видях и усетих 
тяхната подкрепа, нямаше какво 
друго да реша освен да приема 
тази покана и да се стремя да по-
магам на моята любима община. 
Така съм възпитана. От най-ранна 
възраст се стремя да помагам на 
хората. Като лекар се стремя да 
помагам на пациентите си, като 
общински съветник се стремя да 
помагам на жителите на община 
Стралджа, а като кандидат за на-
роден представител се стремя да 
помагам на община Стралджа по 
няколко конкретни насоки.

– Бихте ли изброили кои 
са тези насоки и с какво ще 
помогнат те на жителите на 
общината?

– Първата ми насока ще е по-
магане в  по-бързото изграждане 
на два нови центъра за Спешна 
медицинска помощ. Един в град 
Стралджа и един в село Войника. 
Ще работя и за създаването на 
два центъра за настаняване и 
обслужване на възрастни хора. 
Община Стралджа вече опреде-
ли място и разработи проект за 
такива старчески домове, но е 
нужна още много работа основно 
на национално ниво тази идея да 
се превърне в реалност. Сигурна 
съм, че мога да помогна това да 
се случи. Ще помагам в разкри-
ването на нови и повече работни 
места за социални асистенти. 

–  Д о к т о р 
Рунков, имат 
ли място лека-
рите в полити-
ката?

– Оказа се, 
че във време-
на на пандемия 
ние сме най-
търсените и 
за съвети, и за 

плануване на бъдещите действия както на 
локално политическо ниво, така и на нацио-
нално. Така че не е изненада, че в нашата 
листа сме двама представители на тази 
професия. Познавах доктор  Йовчева като 
колега, но  от скоро се запознах и с човека 
Дора Йовчева, но не ми беше необходимо 
много време, за да разбера едно: Това е 
човек, който познава проблемите на хората 
и участва пряко в разрешаването им. Човек 
с високи морални качества, който държи 
на принципите си и думите предателство и 
нехайство са чужди за нея. 

– Вие ще останете в историята на об-
ласт Ямбол, като директорът на болни-
цата, при който започна реалният ремонт 
на така чаканата от всички жители на 
областта болница в Ямбол. Кога да очак-
ваме готова новата и модерна болница 
на областта да е готова?

– Една жизненоважна необходимост е 
на път да се случи. Вече започнахме ре-
монтните дейности и до края на годината 
област Ямбол ще има болница каквато за-
служава. С новата болница обаче няма да 
се разрешат всички проблеми на областта 
в здравеопазването. Не е тайна за никого, 
че липсват кадри, но и за това вече има 
начертан план как да се реши този проблем. 
Направихме първи стъпки за създаване 
на Медицински колеж в Ямбол, който да 
създава кадри за едно по-качествено 
здравеопазване в областта. Не е случаен 
слоганът, който сме избрали: Работа, рабо-
та, работа! При нас това е основното, към 
което се стремим. Да работим в полза на 
обществото.

Платена публикация

– Г-н Ива-
нов, очаква-
нията Ви за 
предстоящия 
вот в областта 
и по-специал-
но в община 
Стралджа?

– Очаквам хо-
рата да оценят, 
какво е напра-

вено досега и да гласуват за това промяната 
в община Стралджа да продължи. Не крия, 
че винаги съм помагал на всяка една община 
да се развива, а тук - в Стралджа, винаги 
съм работил повече от добре с кмета Атанас 
Киров. За нас е чест, че в листата ни е дока-
залият се медик д-р Дора Йовчева, която е 
и в местното управление чрез участието си 
в екипа общински съветници на кмета на об-
щината. Залагаме на човек, който знае къде 
са болките на хората и вече има нужния опит 
да решава проблемите. За мен е чест, че д-р 
Йовчева ме определи като голям приятел на 
Стралджа, факт, който ще ме накара през 
следващия мандат да работя още по-усърдно 
за това Вашата община да се развива.

– Вие бяхте основния двигател за това 
да се започне изграждане на пътен възел 
„Воденичане” при АМ „Тракия”, докъде 
стигна реализацията?

– Проведоха се десетки срещи между 
представители на АПИ и кмета на общи-
ната и вече има одобрен проект, като се 
надявам до два месеца да се започне и 
реалното изпълнение на проекта. Освен 
пътния възел към магистралата работим 
и по други обекти в границите на община 
Стралджа. Вече започна изпълнение по 
ремонт на недовършения път Стралджа - 
Зимница. Предвидили сме за ремонт през 
следващата година и пътя Стралджа –Ло-
зенец. Всеки момент стартираме и ремонти 
дейности по пътя Недялско – Иречеково, а 
може би най-мащабния план, който сме си 
поставили е цялостен ремонт на отсечката 
Петолъчката – Стралджа – Воденичане – 
Палаузово – Първенец - Александрово. За 
да се случи всичко това се надяваме на 
подкрепа от жителите на община Страл-
джа, които съм сигурен, че ще подкрепят 
работещите практики и личности с номер 
28 в бюлетината.

Платена публикация

КуПуВАнеТо И ПРоДАВАнеТо нА ГЛАСоВе е ПРеСТъПЛенИе!

Д-р Дора ЙОВЧЕВА, кандидат за депутат от листата на ГЕРБ - СДС: 

ИСКАМ ДА ПОМОГНА НА МОЯТА ЛЮБИМА 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА

д-р дора ЙоВЧЕВА 
е  родена през 1958г. в 
Стралджа. завършила 
е медицинска акаде-
мия София. Като лекар 
в Стралджа работи от 
1983 г. майка на дъще-
ря, също лекар, баба на 
двама внуци. д-р дора 
Йовчева е общински съ-
ветник с авторитет,  об-
ществено активен човек, 
доказал своите качества, 
загриженост за община-
та и нейното бъдеще. 

По този начин нашите възрастни 
съграждани основно по-малките 
населени места ще бъдат обгриж-
вани, а по-младите ще бъдат с 
осигурени работни места.  Заедно 
с моите колеги имаме и още кон-
кретни идеи, които касаят община 
Стралджа. Основната от тях е 
довършване на пътния възел 
„Воденичане” при АМ ”Тракия”. 
Там ръководството на общината, 
областният управител и АПИ вече 
работят по документацията, но 
ще се ангажираме работата по 
изграждането на отбивката към 
магистралата да започне веднага 
след изборите. Ще работим по ре-
монт на пътя Стралджа-Лозенец, 
както и на цялостната отсечка 
Петолъчката-Воденичане-Пала-
узово-Недялско-Първенец-Алек-
сандрово. Ще настоявам да се 
даде приоритет по санирането 
на еднофамилните жилища и 
това саниране, което видяхме в 
жилищните блокове да го видим 
и в къщите, каквито постройки са 
почти всички в малките населени 
места. Ще се наблегне по из-
граждане на нова водопроводна 
система в град Стралджа, както 
и по подобряване на водоснаб-
дяването в малките населени 
места, където водопроводната 
мрежа е остаряла и е с посто-
янни аварии. Това са само част 
от нещата, по които ще работим 
активно. Дейности свързани с 
основните проблеми на жителите 
на община Стралджа. Лично аз 
обаче си поставям и една нелека 
задача за изпълнение. Търсене 
на инвеститор, който да открие 
нови работни места в района. Не 
е тайна, че нашият район е ос-
новно свързван със земеделието, 
затова и моите действия ще бъдат 
насочени в тази насока, както и в 
консервената промишленост. 

– Какви са основните достойн-
ства на хората в листата, в 
която сте  Вие и с какво превъз-
хождат кандидатите от другите 
партии и коалиции?

– Първо това са хора с неверо-
ятни качества – и човешки, и про-
фесионални. Водачът на листата 
е директорът на болницата в Ям-
бол – д-р Димитър Рунков. Един 
млад медик събрал в себе си всич-
ки положителни човешки качества, 
които комбинира с много познания 
в медицината и в управлението 
на болничното заведение. В лис-
тата е и областният управител 
Димитър Иванов. Човекът, когото 
с гордост мога да нарека приятел 
на Стралджа , и който е в основата 
на много от хубавите неща, които 
се случиха в нашия град и община 
в последните години. Основните 
предимства на този екип е, че 
са доказали, че не ги е страх от 
предизвикателствата и държат на 
думата си. 

– Вие сте част от групата 
общински съветници, които 
подкрепят кмета на общината 
Атанас Киров, как приеха Ваши-
те колеги номинацията и влиза-
нето Ви в листата на ГеРБ?

– Вече казах, че колегите ми 
в общинския съвет бяха едни от 
първите, с които говорих и се 
консултирах. Всеки един от тях 
заяви своята подкрепа към това 
предизвикателство и потвърди 
желанието си да ми помогне в 
тази предизборна надпревара. 
Думите им, че моят успех ще е ус-
пех за Стралджа е катализаторът, 
който ми дава сили и увереност. 
Разбира се получих и пожелания 
за успех от кмета Атанас Киров 
и неговия екип, което никак не е 
маловажно за мен, защото заедно 
с тях в последните над пет години 
работим за промяната на община 
Стралджа. 

– надали има човек в града, 
а и в общината, който да не Ви 
познава като медик, а какво 
хората не знаят за човека, май-
ката, съпругата Дора Йовчева?

– Аз съм много принципен чо-
век, не обичам предателствата. 
Никога няма да предам хората, 
които държат на мен, затова и 
през годините създадох толкова 
много приятелства, а и пациенти-
те ми се увеличиха значително, 
но никога не гледам на тях като 
на бройка, а като на приятели, на 
които съм готова да помогна във 
всеки един момент. Затова и на 
тези избори се надявам на тях - 
на моите приятели, пациенти и на 
всеки един жител на общината, за 
да продължим промяната на град 
Стралджа!

Платена публикация

Купуването и продаването на 
гласове е престъпление!

Д-р Димитър РУНКОВ, 
водач на листата на ГЕРБ - СДС, 

директор на МБАЛ „Св.Пантелеймон”: 
В ЛИЦЕТО НА Д-Р ЙОВЧЕВА 
СТРАЛДЖА ИМА СВОЯ ИЗБОР

Димитър Иванов, 
кандидат за народен представител 

от  ГЕРБ - СДС: 
ПРОМЯНАТА В ОБЩИНА 
СТРАЛДЖА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ
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